
 

 

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.: ....../2022/1 

1. ustanovujúceho zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v IX. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

1. alakuló ülésének beterjesztett anyaga 

a IX. választási időszakban 

 

 

Návrh Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda a 

ďalších členov komisií. 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete képviselőinek és a bizottságok további 

tagjainak jutalmazásáról szóló alapelveinek javaslata. 

 

 

Predkladá :    JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti: 

 

Preverila: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá:  Mgr. Priska Czúfalová, vedúca Referátu právneho ÚP MsÚ 

Felelős: 

 

 

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda  

Határozati javaslat: Dunaszerdahelyi Képviselő-testület               

                  

 

s c h v a ľ u j e 

Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda a ďalších členov komisií v predloženom rozsahu. 

 

 

 

 

 

 

 

   

November 2022 

2022. november 



Dôvodová správa 

 
 

Odmeňovanie poslancov obecného/mestského zastupiteľstva upravuje § 25 ods. 7 a 8 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov nasledovne: 

 

„(7) Poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu 

starostu, patrí plat od obce určený starostom podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu 

funkcie, najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu;18ab) jeho pracovný pomer v 

doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitného predpisu.10aa) 

Poslanec podľa prvej vety sa považuje na účely tvorby a použitia sociálneho fondu, 

dovolenky a cestovných náhrad za zamestnanca v pracovnom pomere a obec sa považuje za 

zamestnávateľa. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu podľa § 13b ods. 3 a 

nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí mesačná odmena podľa vecnej a časovej 

náročnosti výkonu funkcie určená starostom, najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu 

bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.13) Tým nie je dotknutá odmena podľa odseku 

8. Na sociálne poistenie a zdravotné poistenie poslanca podľa prvej vety a tretej vety sa 

vzťahujú osobitné predpisy.18b) Plat určený podľa prvej vety a odmenu určenú podľa tretej 

vety obec zverejní na webovom sídle obce do 30 dní od ich určenia starostom.  

(8) Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť 

výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov, najviac však v kalendárnom roku jeden 

mesačný plat starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.13) Poslancovi, ktorý 

vykonáva činnosti podľa osobitného predpisu,18baa) môže nad rámec odmeny podľa prvej vety 

patriť ďalšia odmena určená v zásadách odmeňovania poslancov.“ 

 

Podľa § 11 ods. 4 písm. r) citovaného zákona o obecnom zriadení obecné/mestské 

zastupiteľstvo rozhoduje  o úprave podrobností o zložení, právomociach a úlohách orgánov 

obecného/mestského zastupiteľstva ako aj o odmeňovaní ich členov. 

 

 

__________________ 
 

18ab) § 4 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.  

18b) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

13) § 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

18baa) Napríklad § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 

 

 

Materiál vypracovala:  Mgr. Priska Czúfalová, Referát právny ÚP MsÚ 
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